
  

TOIVOA NAISILLE/HANNA-TYÖN RUKOUSKALENTERI HEINÄKUU 2017   

RUKOILEMME KÖYHYYDESSÄ ELÄVIEN 
NAISTEN PUOLESTA 

Köyhyyden määritteleminen on vaikeaa. Kehittyneiden maiden köyhät 
näyttävät kovin erilaisilta kuin Etiopian, Haitin, Intian, Meksikon, 
Mosambikin, Nepalin tai Somalian köyhät. Usein ollaan kuitenkin yhtä 
mieltä siitä, että ihminen on äärimmäisen köyhä, jos hänellä ei ole 
asuinpaikkaa, syötävää vähintään kerran päivässä, vähintään kahta 
vaatekertaa ja yhtä paria kenkiä. Köyhillä ei usein ole puhdasta vettä, 
terveydenhuoltoa tai koulua. On surullista, että tämä kuvaus sopii 
tänäänkin miljooniin ihmisiin ja yhteisöihin maailmassa.  
 
Äärimmäisessä köyhyydessä elävien naisten ja lasten auttaminen 
kuitenkin edistyy. Esimerkkejä tästä ovat rokotteiden, malaria-
lääkkeiden, moskiittoverkkojen ja puhtaan veden jakelu sekä koulu-
tuksen ja terveydenhuollon edistäminen. Kehitys on tosin usein tila-
päistä, sillä sairaudet, luonnonkatastrofit ja sodat ajavat perheet 
takaisin taloudelliseen ahdinkoon.  
 
Kuivuuden, tulvien, tautien ja sodan takia vaikeissa oloissa elävät naiset 
etsivät rohkeasti keinoja pitää perheensä hengissä. He ovat valmiit 
uhrautumaan, tekemään paljon työtä ja oppimaan uusia taitoja. 
Yksinhuoltajaäiti pystyy ehkä täyttämään lastensa perustarpeet niin 

kauan kuin hän ei sairastu koleraan tai malariaan. Sairastuttuaan hän ei pysty valmistamaan ruokaa tai käve-
lemään kilometrien matkaa hakemaan vettä. Pieni puutarha näivettyy, koska hän ei pysty enää huolehtimaan 
siitä.  
 
Monet maailman köyhistä eivät ole antaneet olosuhteiden sanella kohtaloaan ja synkistää elämäänsä. He 
jaksavat edelleen rakastaa perheitään. He ovat oppineet selviämään sillä vähällä, mitä heillä on. Toivoa 
naisille/Hanna-työ tulee vierelle ja auttaa naisia nousemaan olosuhteiden yläpuolelle, löytämään ikuisen toivon 
ja eheytymisen Jeesuksessa. 

 

Eevan nurkka 
”Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä 
hukkaan.” 1. Kor. 15:58b 
     Kesäkuussa rukoilimme ihmiskaupan uhrien sekä 
myös Kätketyt aarteet -hankkeen puolesta, jonka 
parissa työskentelen lähes päivittäin. Kiitos 
rukouksistasi. Niillä on suuri merkitys. 
     Kätketyt aarteet -ohjelman avulla prostituution 
uhreille kerrotaan, että heillä on ulospääsy epäinhi-
millisestä elämäntilanteesta. Samalla kerrotaan siitä, 
mitä on todellinen rakkaus Jeesuksessa. 
     Kun ohjelman käsikirjoitus on käännetty, ihmis-
kaupan uhrien auttamistyössä työskentelevä henkilö 
editoi tekstin niin, että sanonnat ja käytetty kieli 
kokonaisuudessaan on juuri oikeanlaista. Bulgarian- ja 
tšekinkielisten tekstien editoijia oli aluksi vaikea 
löytää, mutta wieniläisen ystäväni avulla henkilöt 

löytyivät ja äänitykset voidaan aloittaa pian. 
Albaniankielistä ohjelmaa äänitetään parhaillaan. 
Rukoilethan myös venäjän- ja unkarinkielisten 
tuotantojen puolesta. 
     Ohjelman varsinainen julkistus tapahtuu lokakuussa 
Berliinissä European Freedom Networkin konferens-
sissa, jossa myös Toivoa naisille -työn kansainvälinen 
johtaja Peggy Banks puhuu avajaistilaisuudessa. Esi-
rukousten lisäksi voit tukea työtä vaikka tilaamalla 
Sansasta Kouvolan lakritsin maukkaita lakuja, jotka on 
pakattu hienoihin Kätketyt aarteet -pakkauksiin. 
 
Eeva Vähäsarja, TWR, Itävalta  
TN-työn Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-Idän ja  
Pohjois-Afrikan koordinaattori
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1. Jeesus, auta äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä naisia ja 
lapsia. Johdata heille ruokaa, 
puhdasta vettä, käymälöitä, 
jätehuolto, turvalliset kodit, 
terveydenhuolto ja riittävä 
toimeentulo.  

 
2. Jumala, siunaa naisia, jotka 
kuuntelevat nyt 71 kielellä 
lähetettäviä Toivoa naisille 
(TN) -radio-ohjelmia. Anna 
heidän tuntea huolenpitosi ja 
löytää vahvuus, rohkeus ja 
päättäväisyys selvitä 
vaikeissakin olosuhteissa.  
 
3. Isä, johdata avustusjärjestöjen 
ja hallitusten työntekijät 
toimimaan vastuullisesti, jotta 
kaikki niiden saama raha, ruoka ja 
tarvikkeet käytetään tarkoituk-
senmukaisesti. Näin apu saavuttaa 
luonnonkatastrofien uhrit sekä 
köyhät slummeissa ja pakolais-
leireillä.  
 
4. Herra, siunaa Toivoa naisille/  
Hanna-työn tiimiläisiä ja esi-
rukoilijoita, jotka järjestävät 
koulutusta, talousneuvontaa, 
terveysseminaareja sekä jakavat 
ruoka- ja vaatelahjoituksia.  
 
5. Jeesus, lähetä radioita ja muita 
kuuntelulaitteita naisille, jotka 
haluaisivat kuunnella kristillisiä 
ohjelmia, mutta joilla ei ole varaa 
laitteisiin. Siunaa Srey-tätiä 
Kambodžassa. Hän soittaa 
radiotaan kovalla äänellä, jotta 
lähellä asuvat kyläläisetkin voivat 
kuunnella TN-ohjelmia.  
 
AKAA: Akaan Galleriakirkko, 
Kinnarintie 13 C, klo 18 Runoilta, 
jossa kerrotaan myös Kätketyt 
aarteet -hankkeesta, Hanna-
lähettiläs Liisa Heinänen  
 
6. Joka päivä satoja alle viisi-
vuotiaita lapsia kuolee likaisen 
veden ja huonojen hygieniaolojen 
takia. Isä, johdata yhteisöjä 
kautta maailman, jotta ne 
tekisivät enemmän estääkseen 
nämä kuolemat. 

7. Tuhoava köyhyys ajaa monia 
naisia Lähi-itään ja Eurooppaan 
maahanmuuttajiksi ja etsimään 
työtä. Naiset joutuvat kuitenkin 
usein hyväksikäytön ja orjuuden 
kaltaisten olosuhteiden loukkuun. 
Jeesus, auta!  
 
8. Isä, pelasta epätoivoiset 
vanhemmat ja tytöt, jotka 
ajautuvat syvään köyhyyteen 
kuivuuden, tulvien tai sotien 
takia, ja joille prostituutio antaa 
mahdollisuuden saada perheelle 
ruokaa ja suojaa. Vahvista 
vanhempia kurjuuden keskellä, 
jotta he vastustaisivat tarjouksia 
myydä tyttäret orjuuteen ja 
ilotytöiksi.  
 
9. Herra, johdata Angolaan, 
Etiopiaan, Keniaan ja Ugandaan 
tarvikkeita kuten makuualustoja, 
peittoja, moskiittoverkkoja, 
keittiötarvikkeita ja sankoja. Niitä 
tarvitsevat Keski-Afrikan 
tasavallan, Kongon ja Etelä-
Sudanin julmuuksia pakenevat.  
 

10. Jumala, lähetä ammatti-
koulutusta ja työmahdollisuuksia 
pakolaisille, jotka ovat asuneet 
pakolaisleireillä lähes koko 
elämänsä. Synnytä mahdollisuus 
aloittaa liiketoimintaa leireillä, 
joilla saattaa asua jopa kymmeniä 
tuhansia ihmisiä. Anna kristityille 
mahdollisuuksia kokoontua 
turvallisesti palvelemaan Sinua.  
 

11. Herra, johdata vanhemmat 
Brasiliassa, Kolumbiassa, 
Meksikossa ja Nicaraguassa 
suojelemaan tyttäriään varhaisilta  

 
 
avio- ja 
avoliitoilta. 
Liitot solmitaan 
yleensä paljon 
tyttöjä vanhem-
pien miesten 
kanssa. Usein 
koulunkäynti 
loppuu ja 
seurauksena on 
köyhyys. 
 
 

12. Isä, auta maailman 65 
miljoonaa pakolaista, joista moni 
kohtaa elämän julmuuden, kun 
kaikki omaisuus on menetetty ja 
he joutuvat täysille pakolais-
leireille tai asumuksiin ilman 
riittävää vettä ja hygieniaa.  
 
13. Herra, siunaa TN-radio-
ohjelman kuuntelijaryhmiä 
Intiassa, Myanmarissa, Nepalissa 
ja Vietnamissa. Johdata heidät 
toimivien radioiden äärelle, jotta 
he voivat kuulla pelastuksen 
lahjasta ja rauhasta, jota voi 
kokea jopa äärimmäisen köyhyy-
den keskellä. 
 
14. Isä, johdata naiset oppimaan 
uusia taitoja Toivoa naisille/ 
Hanna-työn työntekijöiltä ja 
vapaaehtoisilta Nepalissa, 
Paraguayssa, Tansaniassa ja 
Turkissa. Näin naiset saavat 
perheilleen hieman tuloja.  
 
15. Jeesus Kristus, johdata TN-
radio-ohjelmia kuuntelevia naisia 
ja heidän perheitään, jotta he 
oppivat arjen taitoja, mutta myös 
Raamatun totuuksia. Anna 
ohjelmien johtaa naisia 
tuntemaan Sinut 
henkilökohtaisesti. 
 
16. Venezuelan talouskriisi on 
johtanut suureen ruoka- ja 
lääkepulaan. Synnyttäjien  ja 
lasten kuolemat ja sairaudet, 
kuten malaria ja kurkkumätä ovat 
yleistyneet. Isä, tue Venezuelan 
talouskriisistä kärsiviä perheitä.  
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17. Miljoonat lapset Itä-Euroo-
passa ja Keski-Aasiassa elävät 
köyhyydessä, eikä heillä ole varaa 
kirjoihin ja koulupukuihin. Ruoka 
ja pienen asunnon lämmittäminen 
maksavat niin paljon, että sairaus 
tai onnettomuus syöksee yhä 
pahempaan köyhyyteen. Herra, 
auta!  
 
18. Jumala, tue romaninaisia, 
joista moni avioituu teini-iässä, on 
usein työtön eikä pysty elättä-
mään perhettään. Muista Albanian 
auttajia, jotka haluavat välittää 
romaneille Sinun rakkauttasi 
neuvomalla ja auttamalla tervey-
denhoidossa heitä, jotka eivät ole 
koskaan käyneet lääkärissä.  
 
19. Jumala, tee mahdoton 
mahdolliseksi, jotta monien nälkä 
loppuisi Pohjois-Koreassa, 
Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja 
monissa muissa maissa. 
”Jumalalle, joka meissä 
vaikuttavalla voimallaan kykenee 
tekemään monin verroin 
enemmän kuin osaamme pyytää 
tai edes ajatella, olkoon ylistys.” 
(Ef. 3: 20-21) 
 
20. Isä, muista ihmisiä 19 Afrikan 
maassa, joissa on elintarvikepula 
pääasiassa sisäisten konfliktien 
takia, mutta myös tulvien, 
kuivuuden ja korruption 
seurauksena.  
 
21. Isä, johdata neuvontapalve-
luja, ammatillista koulutusta ja 
koteja pakolaistytöille, jotka ovat 
menettäneet kaiken paettuaan 
seksiorjuutta.  
 
22. Jumala, tue leskiä, joilla on 
taloudellisia ja sosiaalisia 
ongelmia, koska heillä ei ole 
miespuolisia sukulaisia tukenaan. 
Anna heidän ymmärtää, että kun 
kristityt auttavat heitä käytännön 
teoilla, niin se on Sinun antamaasi 
apua (Jes. 1: 17).  
 
23. Sota on YK:n mukaan tappanut 
Jemenissä 10 000 siviiliä ja ajanut 
17 miljoonaa ihmistä nälkäkuole-
man partaalle. Konflikti vaikuttaa  
 

 
 
myös koulutusjärjestelmään,  
jolloin lapset eivät pääse nouse-
maan köyhyydestä. Herra, auta 
Jemenin naisia. Siunaa kristillisten 
ohjelmien kuuntelijoita, joista 
moni on tuore uskova. 
 
24. Isä, johdata guaranin- ja 
nivaclenkielisten TN-radio-
ohjelmien tuottajia Paraguayssa. 
Ohjelmat tavoittavat naisia, joilla 
ei ole juuri mitään, mutta jotka 
haluavat oppia tuntemaan Sinut. 
Anna Hyvän Paimenen vankilassa 
olevien naisten kokea Sinun rak-
kauttasi, kun Toivoa naisille/ 
Hanna-työn naiset vierailevat 
vankilassa.  
 
25. Kristus, lähetä hyvin köyhille 
tytöille mahdollisuus koulutuk-
seen, jotta he voivat auttaa 
perheitään kohti parempaa 
tulevaisuutta. Johdata monet 
tytöt ja naiset löytämään arvonsa 
Sinussa ja tavoittelemaan Jumalan 
kunnioittamista elämässään.  
 
26. Isä, turvaa naisten ja tyttöjen 
polttopuunkeruu ja pitkät veden-
hakumatkat, jotta perheet saavat 
turvallista juomavettä. Auta 
kaivojen saamisessa kyliin, jotta 
tytöille jäisi aikaa käydä koulua 
tai hankkia tuloja köyhille 
perheilleen.  
 
27. Herra, tue äitejä, jotka 
yrittävät opettaa lapsiaan 
suojelemaan itseään taudeilta. 
Keinoja ovat ahkera käsien pesu, 
jätteiden käsittely asianmukai-
sesti ja ruuan valmistaminen 
turvallisesti.  
 
28. Maailmassa 663 miljoonaa 
ihmistä on vailla puhdasta vettä. 
Intiassa 76 miljoonalla ihmisellä ei 
ole turvallista vesilähdettä ja 774 
miljoonalla ei ole käymälää 
kodissaan. Isä, johdata yhteisöjen 
johtajat hankkimaan kaivoja ja 
käymälöitä, jotta tauteja ja 
kuolemia estetään.  
 
29. Isä, herätä yhteisöt luomaan 
paremmat elinolosuhteet  
 
 

 
 

 
slummeissa eläville perheille ja 
tarjoamaan lapsille parempi  
koulutus, jotta he voivat kohentaa 
elämäänsä.  
 
30. Jeesus, johdata kaikkia 
toimijoita, jotka yrittävät saada 
maailman köyhimpien maiden 
koteihin, työpaikoille, terveys-
asemille ja kouluihin puhdasta 
vettä, sähköä sekä kunnolliset 
wc:t ja viemärit. Johdata 
turvalliset kännykällä toimivat 
pankkiyhteydet, jotta köyhien 
olisi helppo säästää rahaa ja 
tehdä ostoksia.  
 
31. Yli puolet Mosambikin 25,9 
miljoonasta ihmisestä elää 
köyhyydessä. Laajoista hiili-
kentistä ja rannikoiden energia-
varannoista huolimatta tämä 
kaakkoisafrikkalainen maa on yksi 
maailman vähiten kehittyneistä. 
Lapsiavioliitot ovat yleisiä, samoin 
HIV/AIDS. Noin 45 prosenttia 
väestöstä on alle 15-vuotiaita.  
Isä, siunaa runsaasti Mosambikia. 
 
Lähteet:  
unicefusa.org/stories/thirsting-
future-water-and-children-changing-
climate/32027 
 
irrawaddy.com/specials/left-behind-
karen-refugees-mae-la-camp.html  
 
bbc.com/news/world-africa-39039255  
 
fao.org/giews/country-
analysis/external-assistance/en/ 
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https://www.irrawaddy.com/specials/left-behind-karen-refugees-mae-la-camp.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-39039255
http://www.fao.org/giews/country-analysis/external-assistance/en/
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Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banksin kirje 

 
Rakkaat ystävät, 
 
Jeesus osoitti elämässään Jumalan rakkautta. Hän ”ilmoitti köyhille hyvän sanoman.” Luuk. 4:17-18. 
 
Evankeliumin voima muuttaa sydämen mielen ja sielun. Vain se voi muuttaa niidenkin elämän, joita köyhyys 
on nujertanut. Muutos tapahtuu, kun ihminen saa välähdyksen siitä, miten Jumala hänet näkee. Vaikeissakin 
olosuhteissa voimme olla naisia, joilla on toivo. Jumala on lähellä. Hän on voimakas ja uskollinen. Hän on 
turvamme. Ps 46:1, Ps. 34:18, 2 Tess 3:3 ja Ps 29:4. 
 
Toivoa naisille/Hanna-työ toimii, jotta naiset saavat tietää, että heitä ei ole unohdettu vaan Jumala näkee 
heidät ja tietää mitä heille tapahtuu. 
 
Toivoa naisille -radio-ohjelmat viestittävät naisille, että Jumala välittää heistä ja antaa heille voimaa, 
rohkeutta ja päättäväisyyttä niin että he selviävät vaikeissa olosuhteissa. 
 
Toivoa naisille/Hanna-rukousliikkeen työntekijät ja vapaaehtoiset järjestävät koulutusta, talousneuvontaa, 
terveysseminaareja sekä ruoka- ja vaatelahjoituksia. 
 
Toivoa naisille/Hanna-työ jakaa radioita ja muita kuuntelulaitteita naisille, jotka haluaisivat kuunnella 
kristillisiä ohjelmia, mutta joilla ei ole varaa laitteisiin. 
 
Toivoa naisille/Hanna-työn rukoilijat rukoilevat yli sadassa maassa yli 85 kiellä maailman naisten puolesta. 
 
Hänessä sydämemme iloitsee, 
 
Peggy Banks 
johtaja  
TWR Toivoa naisille/Hanna-työ  
 
Kuvat: TWR 

 

TUE TOIVOA NAISILLE -OHJELMIA: 
LAHJOITUSTILI FI37 5062 0320 0320 18 
 
VIITTEET 
7777 10021 Toivoa naisille -yleiskannatus  
2222 12100  Indonesia, Jaava  
2222 12139 Indonesia, indonesia 
2222 11088  Intia, hindi 
2222 11033 Intia, tamil 
2222 11046 Intia, gujarati 
2222 11114 Intia, odija (orija) 
2222 12207 Kambodža, khmer 
2222 17105 Keski-Aasia, kazakki 
2222 15042 Turkki, turkki 
2222 35103 Kätketyt aarteet -hanke 
 
Kuukausilahjoitus on varma ja vaivaton!  
Kysy lisää: Pirjo Hyövälti, p. 050 564 5341, 
pirjo.hyovalti@sansa.fi. 
 
Keräyslupa Manner-Suomi POL-2015 -7935, 
voimassa 1.1.2016–31.12.2020, Poliisihallitus 
2.11.2015. Kerätyt varat käytetään vuosien 2016–
2022 aikana medialähetystyöhön. Kts. lisää 
sansa.fi 
 

TWR Women of Hope/Project Hannah -rukous-
liike lievittää naisen hätää yli 100 maassa.  
Suomessa Toivoa naisille -työtä toteuttaa 
Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa) 
verkosto. 
 
Toivoa naisille -työstä vastaavat 
verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko ja 
Toivoa naisille -työryhmä: 
Satu Hauta-aho, Toivoa naisille -työn ohjaaja,  
Liisa Heinänen, vapaaehtoinen 
Kati Lücke, vapaaehtoinen 
 
Tilaa ilmainen esite ja rukouskalenteri: 
Medialähetys Sanansaattajat 
PL 13, 05801 Hyvinkää 
hannat@sansa.fi ja etunimi.sukunimi@sansa.fi 
vaihde 019 457 7700 avoinna arkisin klo 10—15  
 
Seuraa meitä: sansa.fi ja twrwomenofhope.org,  
facebook.com/Sanansaattajat ja 

twitter.com/Sanansaattajat 


